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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้วัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ลักษณะลูกค้าท่ีซื้อรองเท้ากีฬาในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรองเทา้กีฬาท้ัง 3 แบรนด์ ได้แก่ Adidas Nike และ Reebok 

จ านวน 300 ราย โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ  

ค่าไคสแควร์   

 ข้อมูลท่ัวไปของลูกค้ารองเท้ากีฬาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเพศชาย อายุ 20-30 ปี 

สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชพีพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ตอ่เดอืน 10,000-20,000 บาท 

 ในการวเิคราะห์ลักษณะของลูกค้าท่ีซื้อรองเท้ากีฬาในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์  

ท่ีใช้จัดท าค าอธิบายลักษณะของลูกค้าได้ คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ตัวแปรด้านพฤติกรรมท่ีใช้

จัดท าค าอธิบายลักษณะของลูกค้าได้ คือ ช่วงเวลาในการซื้อรองเท้ากีฬา ราคารองเท้ากีฬาท่ีซื้อคู่ล่าสุด จ านวนรองเท้า

กีฬาท่ีซื้อ โทนสี ลวดลาย ลักษณะการใช้รองเท้ากีฬาของลูกค้า สถานท่ีซื้อรองเท้ากีฬา เหตุผลในการเลือกสถานท่ีซื้อ

รองเท้ากีฬา บุคคลที่มาซือ้รองเท้ากีฬาด้วยกัน ผู้มีอทิธิพลในการตัดสนิใจเลอืกซือ้รองเท้ากีฬา ปัจจัยหลักในการเลอืกซื้อ

รองเท้ากีฬา เหตุผลหลักที่ท าให้ลูกค้าซื้อรองเท้ากีฬาคู่ใหม ่การเตรียมการในการซื้อรองเท้ากีฬา รูปแบบวธีิการช าระเงิน 

ความพงึพอใจภายหลังการซือ้รองเทา้กีฬา วธีิการจัดการเมื่อได้รับการบริการท่ีไม่ด ีความถี่ในการติดตามขา่วสารรองเท้า

กีฬา แหล่งในการค้นหาข้อมูล และการจัดการกับรองเท้ากีฬาคู่เก่าหรือช ารุด 

ABSTRACT 

The main objective of this study is to conduct profile analysis of customers who have purchased sport shoes 

in Mueang Chiang Mai District. The questions were used for collecting data from customers of 3 sport shoes brands. 

The data were analyzed by using descriptive statistics including frequency, percentage, and inferential statistics in 

order to evaluate the relation between variables that can describe customer profile. The study revealed the profile in 

terms of demographic profile and behavioral profile of the customers of each sport shoes brand the data test by Chi-

square.  

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
** ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

*** รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

 

Vol. 4 No. 3 (July – September 2018)   340 

 

The general information gathered from Sport shoes customers indicated that most of the survey respondent 

live in Mueang Chiang Mai district, male, aged between 20 to 30 years, single, graduated with bachelor degree, 

working in private company with income around 10,000 to 20,000 baht.  

By conducting a Customer Profile Analysis of purchasing sport shoes in Mueang Chiang Mai District, it has 

been found out that the demographic variables which being used to describe the customer profile are gender, age, 

status, education and income. The behavioral variables which has been used to describe the customer profile are the 

period of buying the sport shoes, the price of the latest sport shoes that the customers bought, the number of sport 

shoes that the customers have bought, the design, how customers use sport shoes, the place where the customers 

bought sport shoes, the reason behind the customer’s decision to choose where to buy sport shoes, the person who 

accompanied customers to the store, the person who influenced customer to decide which sport shoes he or she will 

buy, the main factors to decide which sport shoes the customer will buy, the reason that the customers will  buy 

new sport shoes, the preparation before buying new sport shoes, the payment method, the satisfaction after buying 

new sport shoes, how the customers handled with poor services from the store, how often the customers updated 

themselves with news and information regarding sport shoes industry,  the sources where the customers gathered 

information and news, how the customers treated their old  sport shoes. 

บทน า 

 ในปัจจุบันกระแสรักสุขภาพก าลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในสภาพสังคมท่ีมีความเป็นเมืองมากขึ้น  

ท าให้คนไทยออกก าลังกายกันมากขึ้น ส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นและนักศึกษาท่ีเล่นกีฬา ผลส ารวจของสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติในปี 2559 คนวัยท างานและผู้สูงอายุมกีารออกก าลังกายนอ้ย จึงท าให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนออก

ก าลังกายกันมากขึ้น เพื่อป้องกันโรค และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงท่ีดี (Nation TV, 2560: ออนไลน์) โดยในจังหวัด

เชียงใหม่นั้นได้มีการส่งเสริมการออกก าลังกายอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงานวิ่งมาราธอน และการป่ันจักรยาน 

เพื่อสุขภาพ เป็นต้น  

            จากการท่ีกระแสความรักสุขภาพและนิยมออกก าลังกายเพิ่มมากขึ้น รองเท้ากีฬาจึงเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญ

อย่างมากในการออกก าลังกาย เพราะนอกจากจะป้องกันการเกิดอาการบาดเจ็บและยังช่วยให้มปีระสิทธภิาพในการออก

ก าลังกายเพิ่มมากขึ้น โดยลูกค้าจะเลือกจากคุณสมบัติของรองเท้ากีฬาท่ีตรงตามความต้องการมากท่ีสุด รวมไปถึง  

แบรนด์ของรองเท้ากีฬาที่ได้รับความนิยมอกีด้วย  ซึ่งมีผู้น าตลาดรองเท้ากีฬาในไทย 3 แบรนด์ ต้นๆ ที่ลูกค้านิยมสวมใส่ 

ได้แก่ Nike, Adidas และ Reebok (Marketeer, 2558) โดยรองเท้ากีฬามีมูลค่าตลาดในปี 2558 จ านวน 3 ,000 ล้านบาท 

ท่ามกลางการแข่งขันท่ีรุนแรงท าให้บริษัทผลิตรองเท้ากีฬาตอ้งพัฒนารองเท้ากีฬาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกคา้

กลุ่มเป้าหมาย โดยการน าระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มาช่วยสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า และ

มุง่เนน้ให้ลูกค้าเกิดความภักดตีอ่สินค้า การรักษาลูกค้าเก่าและเพ่ิมลูกค้าใหม่ รวมไปถึงการลดการสูญเสียลูกค้าเก่า   ซึ่ง



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

 

Vol. 4 No. 3 (July – September 2018)   341 

 

รองเท้ากีฬาแต่ละแบรนด์ต้องสร้างเอกลักษณ์และบุคลิกภาพท่ีโดดเด่นให้แตกต่างจากแบรนด์รองเท้ากีฬาชนิดอื่นๆ  

จึงเป็นเหตุผลท าให้ตลาดรองเท้ากีฬามกีารแขง่ขันสูง (Marketeer, 2558: ออนไลน์) 

             ดังนัน้ผู้ศึกษาจึงมคีวามสนใจท่ีจะศกึษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าท่ีซื้อรองเท้ากีฬาในอ าเภอเมอืง

เชียงใหม่ เนื่องจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มใหญ่  และมักจะเลือกซื้อแบรนด์สินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของ

ตนเองมากท่ีสุด รวมไปถึงการให้สิทธิพิเศษต่างๆ ท่ีน่าสนใจยังช่วยให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาได้ง่าย

ขึน้ โดยข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารรองเท้ากีฬา ในการวางแผน

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเพื่อเป็นการ

สร้างยอดขายและโอกาสทางการแข่งขันของตลาดรองเท้ากีฬา  

กรอบแนวคิดและทฤษฏีที่ใช้ในการศึกษา 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM : Customer Relationship Management) หมายถึง กิจกรรมการตลาดท่ี

กระท า ต่อลูกค้าซึ่งอาจเป็นลูกค้า ผู้บริโภคหรือคนกลาง ในช่องทางการจัดจ าหน่ายแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้

ลูกค้าเกดิความเข้าใจ มีการรับรู้ท่ีดตีลอดจนรู้สกึชอบบริษัท และสินค้าหรือบริการของบริษัท ทั้งนี้จะมุ่งเนน้ท่ีกิจกรรมการ

สื่อสารแบบสองทาง โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้ได้รับประโยชน์ท้ังสองฝ่าย 

(Win-win Strategy) เป็นระยะเวลายาวนาน (ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2546) 

แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ลูกค้า (Customer Profile) การวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าเพื่อไว้เป็น

ฐานข้อมูลแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ 1) ผู้ท่ีคาดวา่จะเป็นลูกค้าหรือการบ่งชี้ 2) ลักษณะการแบ่งส่วน แบ่งตามประโยชน์ท่ี

ลูกค้าตอ้งการจากผลิตภัณฑ์ และตามรูปแบบการด าเนินชีวติ 3) การก าหนดลักษณะช่องทางการสื่อสาร คือสิ่งส าคัญใน

ระยะเร่ิมตน้เพื่อใชศ้ึกษาลักษณะของลูกค้าในการรับสาร 4) ประวัตกิารใชจ้่าย และมูลค่าของลูกค้า 5) ประวัตกิารสื่อสาร

คือ การบันทึกการสื่อสาร (Peelen, 2005:13) 

แนวคดิเกี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ และการใช้ของผู้บริโภค 

เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการหรือพฤติกรรมการซื้อ เป็นแนวคิดหรือประสบการณ์ท่ีท าให้ผู้บริโภคพึงพอใจ  

เพื่อท่ีนักการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์การตลาด ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม  

โดยใช้ 7 ค าถามท่ีใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws1H จะประกอบไปด้วย Who What Why Whom When 

Where และ How เพื่ อค้ นหาค าตอบ  7Os ประกอบด้ วย  Occupants Objects Objectives Organization Operations 

Occasions และ outlets ค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อท าการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้อง

กับค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย  

 1. ขอบเขตการศึกษา เนื้อหาการศกึษาในคร้ังนี้ตอ้งการศึกษาโดยการวเิคราะห์ลักษณะของลูกค้าท่ีซื้อรองเท้า

กีฬาในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค หรือ 

6Ws1H เพื่อน ามาวิเคราะห์ลูกค้า และจัดท าลักษณะของลูกค้า ส าหรับการน าไปสู่การจัดการลูกค้าสัมพันธ์  

2. ขั้นตอนการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยการศึกษาข้อมูลรองเท้ากีฬาและทบทวนแนวคิดและ

วรรณกรรมต่างๆเพื่อสร้างแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 300 ราย ซึ่งประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ 

ลูกค้าท่ีเคยซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งใน 3 แบรนด์นี้ ได้แก่ Adidas, Nike  และ Reebok  ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา  

และน ามาวิเคราะห์ลักษณะลูกค้าโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าไคสแควร์ 

เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีสามารถอธิบายลักษณะของลูกค้าได้ มีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 (P<0.05)   

โดยตัวแปรท่ีมีค่านอ้ยกว่า 0.05 จะน าไปอธิบายลักษณะลูกค้าแตล่ะแบรนด์ (กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551) ในตารางสรุปข้อมูล

ท้ัง 2 ตาราง ส่วนตัวแปรท่ีมีคา่มากกว่า 0.05 ไมส่ามารถอธิบายผลได้  

ผลการศึกษา 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ (Demographic Profile) 

ลูกค้ารองเท้ากีฬาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเพศชาย อายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด 

การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชพีพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ตอ่เดอืน 10,000-20,000 บาท  

ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากฬีา (Behavior Profile) 

ลูกค้ารองเท้ากีฬาส่วนใหญ่ซื้อรองเท้ากีฬาคู่ล่าสุดช่วง 3-4 เดือนท่ีผ่านมา ราคา 2,501-3,500 บาท จ านวน  

1 คู่ มีโทนสีเข้ม ลวดลายเรียบๆ วัตถุประสงค์คือใส่ไปวิ่ง/ ออกก าลังกาย/ เต้นแอโรบิค รองเท้ากีฬา 1 คู่ ใช้ในหลาย

กิจกรรม โดยเหตุผลในการซื้อรองเท้ากีฬา คือ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับรูปทรงมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น สถานท่ีซื้อ คือ 

ห้างสรรพสินค้า เช่น Super Sport, Sport Word เป็นต้น เพราะสะดวก/ ใกล้บ้าน ส่วนใหญ่เลือกคนเดียว และตัดสินใจซื้อ

ด้วยตนเอง ปัจจัยหลักที่เลอืกซื้อรองเท้ากีฬา คือ รูปแบบหรือคุณสมบัตขิองรองเท้ากีฬา เหตุผลหลักที่ซื้อรองเท้ากีฬา คือ 

มแีบบรุ่นใหมอ่อกมา โดยลูกค้าไมเ่คยเตรียมการซือ้ลว่งหน้า ชอบก็ซือ้ ช าระด้วยเงินสด รูส้ึกพอใจหลังจากการซือ้รองเท้า

กีฬา เมื่อได้รับการบริการท่ีไม่ดีก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร และให้โอกาส ติดตามข่าวสารรองเท้ากีฬาบ้างเป็นบางคร้ัง 

รับรู้ข่าวสารรองเท้ากีฬาจากช่องทาง Facebook ค้นหาข้อมูลรองเท้ากีฬาสื่อออนไลน์ต่างๆและจัดการกับรองเท้ากีฬา 

ท่ีไม่ใส่ดว้ยการเก็บไว้เป็นคุณค่าทางใจ 
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ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามแบรนดร์องเท้ากีฬา 

ข้อมูลทั่วไป 
แบรนด์รองเทา้กฬีา 

Adidas Nike Reebok 

เพศ หญิง - - 

อายุ 20-30 ปี 20-30 ปี 20-30 ปี 

สถานภาพสมรส - - โสด 

ระดับการศกึษา ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาตรี 

อาชีพ นักเรียน/นักศกึษา นักเรียน/นักศกึษา พนักงานบริษัทเอกชน 

รายได้ตอ่เดอืน - 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย – คือ ตัวแปรด้านขอ้มูลท่ัวไปไม่สามารถใชอ้ธิบายลักษณะลูกค้ารองเท้ากีฬาได ้

ตารางที่ 2 สรุปข้อมูลพฤติกรรมการซือ้รองเท้ากีฬา จ าแนกตามแบรนดร์องเท้ากีฬา 

การวิเคราะหล์ักษณะ

ลูกค้าที่ซื้อรองเทา้กฬีา 

พฤตกิรรมการซื้อรองเท้ากฬีา 

Adidas Nike Reebok 

ชว่งเวลาท่ีซือ้รองเท้ากีฬา ไมเ่กิน 1 เดอืนท่ีผ่านมา 1-2 เดอืนท่ีผ่านมา 3-4 เดอืนท่ีผ่านมา 

ราคารองเท้ากีฬาท่ีซือ้ 3,501-5,500 บาท 
2,500-3,500 บาท และ 

3,501-5,500 บาท 
2,500-3,500 บาท 

จ านวนรองเท้ากีฬาท่ีซือ้ - 1 คู่ - 

โทนสขีองรองเท้ากีฬา - - โทนสเีข้ม 

ลวดลายของรองเท้ากีฬา - ลวดลายเรียบๆ ลวดลายเรียบๆ 

ลักษณะการใชร้องเท้ากีฬาคู่

ท่ีซือ้ลา่สุด 

ใส่รองเท้ากีฬา 1 คู่ ส าหรับใช้

หลายกิจกรรม 

ใส่รองเท้ากีฬา 1 คู่ ส าหรับ

ใชห้ลายกิจกรรม 

ใส่รองเท้ากีฬา 1 คู่ ต่อ 1 

กิจกรรม 

เหตุผลการเลอืกซือ้ 

แบรนดร์องเท้ากีฬาคู่ใหม ่
- - 

ได้รับการแนะน า  จาก

พนักงานขาย 

สถานท่ีในการซือ้รองเท้า

กีฬา 

 ห้างสรรพสนิค้า  เชน่  Super 

Sport,Sport Word เป็นต้น - 

 ห้างสรรพสนิค้า  เชน่ Super 

Sport, Sport Word  

 เป็นต้น 

เหตุผลในการเลอืกสถานท่ี

ซื้อรองเท้ากีฬา 
สะดวก/ ใกล้บ้าน 

มรุ่ีนหรือขนาดให้เลอืก

มากมาย 
- 

บุคคลที่มสี่วนร่วมในการ

เลอืกซือ้รองเท้ากีฬา 
เลอืกซือ้คนเดียว - - 
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ผู้มีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจ

ซื้อรองเท้ากีฬา 
ตัดสนิใจเอง - - 

ปัจจัยหลักในการซือ้รองเท้า

กีฬา 

การเลอืกรูปแบบหรือ

คุณสมบัตขิองรองเท้ากีฬา 
- ราคาของรองเท้ากีฬา 

เหตุผลหลักที่ซื้อรองเท้ากีฬา

คู่ใหม ่

รองเท้ากีฬามแีบบรุ่นใหม่

ออกมา 
- มคีวามจ าเป็นต้องใชง้าน 

การเตรียมการซือ้รองเท้า

กีฬา 

ไมเ่คยเตรียมการซือ้ลว่งหน้า

ชอบก็ซือ้ 

เตรียมการซือ้ลว่งหน้า

บางครัง้ 
- 

รูปแบบวธีิการช าระเงิน จ่ายเงินสด จ่ายเงินสด - 

ความพงึพอใจหลงัจากการท่ี

ได้ซื้อรองเท้ากีฬา 
- พอใจอยา่งยิ่ง พอใจ 

วธีิการจัดการเมื่อได้รับการ

บริการท่ีไม่ดใีนการซื้อ

รองเท้ากีฬา 

ไมว่า่อะไร เปลี่ยนร้านซือ้

รองเท้ากีฬา 

ไมไ่ด้ติดใจเอาความอะไร 

และให้โอกาส 

ไมว่า่อะไร เปลี่ยนร้านซือ้

รองเท้ากีฬา 

ความถี่ในการตดิตาม

ข่าวสารรองเท้ากีฬา 
เป็นประจ า บ้างเป็นบางครัง้ - 

แหลง่ข้อมูลท่ีผู้ตอบ

แบบสอบถามค้นหา 
Internet/ Social Network  Internet/ Social Network  Internet/ Social Network  

วธีิการจัดการรองเท้ากีฬาคู่

เก่าที่ไมใ่ชห้รือช ารุด 
- เก็บไว้เป็นคุณค่าทางใจ เก็บไว้เป็นคุณค่าทางใจ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย - คือ ตัวแปรทางด้านพฤติกรรมไม่สามารถอธิบายลักษณะลูกคา้รองเท้ากีฬาได ้

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าท่ีซื้อรองเท้ากีฬาในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผล

การศึกษาตามลักษณะของลูกค้าที่ซื้อรองเท้ากีฬาได้ ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลประชากรศาสตร์ (Demographic Profile) 

จากการศึกษาการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าท่ีซื้อรองเท้ากีฬาในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถแยกความ

แตกต่างของลูกค้าท่ีซื้อรองเท้ากีฬา ด้าน Customer Profile ด้วยตัวแปรดังนี้ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได้ ตัวแปรท่ีสอดคล้องกับผลการศกึษาสอดคล้องกับผลการศึกษาของศันสนีย ์บุญยง (2550) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ตัวแปรด้านเพศ ระดับการศึกษา  

และอาชพี เหตุผลยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของระพพีรรณ บัวเกตุ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมผีลต่อการตัดสินใจ
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ซื้อรองเท้ากีฬาของนักกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยแหง่ประเทศไทย คือ เพศ และอายุ และเหตุผลยัง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

รองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  

และรายได้ และเหตุผลยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของวงศธร ลีวัฒนาพร (2560) ได้ศึกษาเร่ือง การตัดสินใจซือ้รองเท้า

กีฬาของพนักงานบริษัท บางกอกรับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ 

2. ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากฬีา (Behavior Profile) 

จากการศึกษาการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าท่ีซื้อรองเท้ากีฬาในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถแยกความ

แตกต่างของลูกค้าท่ีซื้อรองเท้ากีฬา ด้าน Behavior Profile  ตามตัวแปรดังนี้  ราคา วัตถุประสงค์ในการใส่รองเท้ากีฬา 

เหตุผลหลักในการเลือกซื้อรองเท้ากีฬา สถานท่ีซื้อรองเท้ากีฬา ปัจจัยหลักในการซื้อรองเท้ากีฬา ผู้มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา แหล่งหาข้อมูล และการรับสื่อข้อมูลข่าวสาร ตัวแปรท่ีสอดคล้องกับผลการศึกษาของศันสนีย ์

บุญยง (2550) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ราคา 

สถานท่ีซื้อรองเท้ากีฬา และปัจจัยหลักในการซื้อรองเท้ากีฬา เหตุผลสอดคล้องกับผลการศึกษาของระพีพรรณ บัวเกตุ 

(2551) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของนักกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันกีฬาระดับ

มหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย คือ เหตุผลหลักในการเลือกซือ้รองเท้ากีฬา และสถานท่ีซื้อรองเท้ากีฬา  เหตุผลสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา 

ไนกี้  (NIKE) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คือ ราคา วัตถุประสงค์ในการใส่รองเท้ากีฬา  

เหตุผลในการเลอืกซื้อรองเท้ากีฬา สถานท่ีซื้อรองเท้ากีฬา ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา สถานท่ีซื้อรองเท้า

กีฬา แหล่งหาขอ้มูล และการรับสื่อขอ้มูลข่าวสาร 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการวเิคราะห์ลักษณะลูกค้าที่ซื้อรองเท้ากีฬาในอ าเภอเมอืงเชียงใหม ่ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะส าหรับ

ฝ่ายการตลาดของรองเท้ากีฬาทัง้ 3 แบรนด ์โดยการน าระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management 

: CRM) มาชว่ยเพิ่มความสามารถในการให้บริการและช่วยสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหวา่งองค์กับลูกค้าได้ดียิ่งขึน้ ซึ่งการมี

ฐานข้อมูลลูกค้าจะท าให้พนักงานสามารถดึงข้อมูลของลูกค้ามาใช้ในขณะท่ีท าการขายกับลูกค้า โดยสามารถใช้ข้อมูล

ลูกค้ารว่มกับข้อมูลขององค์กรเพื่อใช้ตัดสินใจในการน าเสนอรูปแบบการขายสนิค้าได้ การท าการสื่อสาทางการตลาดทาง

ออนไลน์และออฟไลน์ด้วยเนือ้หาท่ีนา่สนใจ เพ่ิมความตอ้งการซื้อให้กับลูกค้า การสร้างการรับรู้ การตระหนักถึงคุณภาพ

ของสินค้า และความภักดีต่อแบรนด์ ซึ่งผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะรองเท้ากีฬาท้ัง 3 แบรนด์ในการพิจารณาการวิเคราะห์

ลักษณะของลูกค้าและการก าหนดกลยุทยใ์ห้สอดคลอ้งกับลักษณะลูกค้าท่ีซือ้รองเท้ากีฬา ดังนี้ 

 1. รองเท้ากีฬาแบรนด์ Adidas มุ่งเน้นการสื่อสารการตลาดโดยการอัพเดทเทรนด์แฟชั่นรองเท้ากีฬาอยู่อย่าง

สม่ าเสมอเพื่อให้กลุ่มลูกค้าชว่ง อายุ 20-30 ปี ทราบข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงการท าการสื่อสารทางการตลาดให้เข้าถึงยัง

กลุ่มลูกค้าชว่งอื่นๆ ให้ครอบคลุมอีกดว้ย จัดท าจับคูส่ินค้าในแบรนด ์Adidas ตัวอ่ืนคู่กับรองเท้ากีฬาได้ในราคาท่ีคุม้ค่ากว่า 

และจัดกิจกรรมเชิญชวนให้ใส่รองเท้า Adidas มาร่วมกันออกก าลังกาย จัดท าแคมเปญให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า (CRM) โดยออกแบบรองเท้ากีฬาให้มีฟังก์ชั่นท่ี
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หลากหลายเพิ่มมากขึ้น คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆท่ีคู่แข่งยังไม่เคยท ามาสร้างเป็นข้อได้เปรียบ เพิ่มนวัตกรรมใหม่ท่ีช่วย

ป้องกันอาการบาดเจ็บให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากกว่านี้ ซึ่งแหล่งข้อมูลในการค้นหาข้อมูลรองเท้ากีฬา ยังต้องมุ่งเน้นในส่วน

ของการสร้างเนื้อหาท่ีแปลกใหม่และการรีววิสินค้าเป็นรูปภาพหรือวิดีโอให้ข้อมูลน่าสนใจ กระจายไปยังชอ่งทางออนไลน์

อื่นๆ ให้เพิ่มมากขึน้ครอบคลุมทุกชอ่งทาง และท าการโปรโมทสินค้าให้ลูกค้าซือ้สนิค้าจากทางชอ่งทางออนไลน์เพิ่มมากขึน้  

 2. รองเท้ากีฬาแบรนด์ Nike มุ่งท าการตลาดการจัดท าโปรโมชั่นรองเท้ากีฬาให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงอายุ

และรายได้ของกลุ่มลูกค้าท่ีซื้อรองเท้ากีฬา Nike โดยเพิ่มการผลิตทางด้านลวดลายเรียบๆ ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเพิ่ม

มากขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการซื้อรองเท้ากีฬาให้เพิ่มมากกว่า 1 คู่ อาจจะให้ส่วนลดในคู่ถัดไป เป็นต้น เนื่องจากลูกค้า

รองเท้ากีฬา 

แบรนด์ Nike ส่วนใหญ่ใส่รองเท้ากีฬาเพื่อไปเท่ียว/ใส่เป็นแฟชั่น/ ใส่ไปต่างจังหวัด โดยใช้ระบบ CRM ในการเก็บข้อมูล

ลูกค้าเพื่อเพิ่มนวัตกรรมทางด้านรูปทรงให้มีความยืดหยุ่นลดอาการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายท่ีเล่นกีฬาประเภทสนาม และเพิ่มความทันสมัยด้วยรูปทรงท่ีแตกต่างไปจากคู่แข่ง การใช้ดาราหรือศิลปินท่ีมี

ชื่อเสียงเป็นรีวิวสินค้าให้กับทางแบรนด์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ มุ่งเน้นการน าเสนอเนื้อหาใหม่ๆ ทางด้านออนไลน์และ

ออฟไลน์อกีด้วย เช่น นติยสารรองเท้ากีฬา ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตดิตามสถานท่ีท่ีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเห็นและ

จดจ าได้อยา่งชัดเจน โปสเตอร์โปรโมทรองเท้ากีฬารุน่แบบใหม ่สร้างจุด touch point ท่ีท าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกิดความ

ประทับใจในแบรนด์รองเท้ากีฬา ท าให้เกิดการซื้อแบบไม่มกีารเตรียมการล่วงหนา้ ซื้อเพราะอยากได้ เพ่ิมมากขึ้น สื่อสาร

ในเร่ืองของรูปแบบการช าระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น มุ่งเน้นร่วมท ากิจกรรมกับทางธนาคาร เพื่อความ

สะดวกสบายและใช้จ่ายออนไลน์มากขึ้นแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การสร้างจุดเด่นให้บริการพนักงานขายมวีธีิการให้ขอ้มูลท่ี

ชัดเจนและสร้างความสนใจให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด เกิดการตัดสินใจซื้อทันที และจงรักภักดี

ตอ่รองเท้ากีฬาแบรนด ์Nike   

 3. รองเท้ากีฬาแบรนด์ Reebok มุ่งท าการตลาดการจัดท าโปรโมชั่นรองเท้ากีฬาท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับ

การออกก าลังกายและมีราคาท่ีเหมาะสมต่อนวัตกรรมรองเท้ากีฬาท่ีออกแบบมา เพิ่มการผลิตโทนสีเข้ม และลวดราย

เรียบๆเพื่อตอบสนองตอ่ความตอ้งการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เน้นจุดขายท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการออกก าลังกายให้ตรงต่อ

ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการจัดวางสินค้าให้เห็นเด่นชัด เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการซื้อด้วยอารมณ์ 

(Impulse Buying) น าระบบการบริการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เก็บรวบรวมพฤติกรรมลูกค้าเพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์ความ

ต้องการของลูกค้ารองเท้ากีฬา Reebok เพิ่มการสื่อสารทางการตลาด เน้นการเขียนเนื้อหาท่ีน่าสนใจดึงดูดให้ลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายเข้ามาท้ังทางออนไลน์และออฟไลน์ให้ครอบคลุมทุกช่องทาง มุ่งเน้นการให้สิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า

กลุ่มเปา้หมายด้วยการให้สิทธิพิเศษส าหรับลูกค้าท่ีซื้อรองเท้ากีฬา Reebok เพิ่มการบริการซ่อมแซมพื้นรองเท้าหรอืส่วนท่ี

สึกหรอฟรี 1 ปี  โดยการให้ข้อมูลข่าวสารท้ังด้านท่ีเป็นประโยชน์และด้านแฟชั่นรองเท้ากีฬาในปัจจุบัน แสดงความเป็น

จุดเด่นของตัวรองเท้ากีฬาเพื่อสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้การใช้ดาราศิลปินหรือผู้มีอิทธิพลต่อ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมาเป็นพรีเซ็นเตอร์หรือรีวิวสินค้า เพื่อสร้างจุด Touch Point ให้เป็นท่ีจดจ า 
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